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Otocz pomocą, Matko,

Swe dzieci,

Wspieraj na każdy dzień.

Promień Twej łaski

niech nam zaświeci,

Smutku rozprasza cień.

Nieustającej Pomocy,

O Matko, wzywamy Twej,

Płaszczem swym

we dnie i w nocy

Swe dziatki

osłaniać chciej.

TYGODNIOWY ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ
TRĄBKI WIELKIE, 3 –10 WRZEŚNIA 2000



KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA
OBDARZ NAS POKOJEM

Artykuł związany jest tematycz-
nie z wrześniem, miesiącem pamię-
ci narodowej o rocznicy II wojny
światowej i potwornych zbrodniach,
spustoszeniach, ludobójstwie, które-
go ona dokonała.

Starożytny autor pisał, że gdy
narodził się Pan Jezus, w ówcze-
snym świecie – imperium rzymskim
– panował pokój. Dziś, 2000 lat
od tamtego wydarzenia, u końca
XX wieku toczy się około 40 kon-
fliktów zbrojnych, gdzie giną nie-
winni z powodu tortur, epidemii
i głodu. Wiele tych konfliktów pro-
wadzonych jest z imieniem Boga
na ustach i to po obu walczących
stronach. Większość konfliktów we-
wnątrz państw toczy się na podłożu
religijnym, rasowym czy plemien-
nym.

W Afryce toczy się 15 konfliktów
zbrojnych: w Angoli, Sierra Leone,
Liberii, Kongu, Saharze Zachodniej,
Algierii, Nigerii, Sudanie, Somalii,
Czadzie i Namibii.

W Azji trwa wieloletni konflikt
palestyńsko-izraelski, w tym oku-
pacja części terytorium Libanu i Sy-
rii przez państwo żydowskie. Trwa
wojna domowa w Afganistanie w Sri
Lance. Daleko do wyciszenia kon-
fliktów w Indonezji, na Timorze
i na Molukach. Niespokojnie jest
w Birmie i Tadżykistanie.

W Europie nie zakończył się
zbrojny konflikt w Czeczeni nisz-
czonej przez Rosjan. Armenia jest

w konflikcie z Azerbejdżanem na tle
podziału terytorialnego, dokonane-
go jeszcze przez Stalina. Abchazja
dąży do odłączenia się od Gru-
zji. Bolesny jest ciągle konflikt na
Bałkanach w Kosowie. Terroryzm
wywołany przez Basków nęka Hisz-
panię. Nie do końca jest rozwiązany
konflikt w Irlandii Północnej.

Na kontynencie amerykańskim
odnotować należy powstanie Indian
w Meksyku, walki kartelów narko-
tykowych w Kolumbii, ruch rewo-
lucyjny w Peru.

Nowe osiągnięcia techniki i kom-
puteryzacja stwarzają niebezpie-
czeństwo wojny bez użycia broni
i amunicji – wojny internetowej,
która może sparaliżować pracę elek-
trowni, transportu, fabryk. Możliwe
jest prowadzenie informatycznych
wojen, w których strzelać można
do ludzi z bombowców obsługiwa-
nych przez komputery, bez pilotów,
czy użycie innych śmiercionośnych
broni, kierowanych komputerami
obsługiwanymi nawet z dużych od-
ległości.

Z powodu wojen domowych
i zbrojnych konfliktów w wielu kra-
jach głód paraliżuje życie, bo pola
leżą odłogiem, a rządy tych krajów
troszczą się nie o ludzi, lecz o za-
robek na handlu bronią czy ropą
naftową. Około 800 milionów ludzi
jest głodnych. Nie z powodu braku
żywności, ale złej dystrybucji tej
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żywności. Problem stanowi dystry-
bucja bogactw naszej planety, a nie
ich brak.

Wiek XX przejdzie do historii
jako wiek wojen światowych, domo-
wych, konfliktów rasowych i religij-
nych, a także jako wiek wielkiego
ludobójstwa niespotykanego dotąd
w historii.

Publicysta i pisarz Ryszard Ka-
puściński określił, iż ludobójstwo
jest umyślną, zorganizowaną i sys-
tematycznie przeprowadzaną akcją
zbrojną, by uśmiercić ludzi określo-
nej rasy bądź religii.

Wiek nasz notuje co najmniej
8 takich akcji ludobójstwa dokona-
nych w majestacie prawa ustano-
wionego przez ludobójców.

Wyliczmy je chronologicznie:
1. Rzeź Ormian w 1915 –1916 r.

przez reżim Młodoturków;
2. Zabicie śmiercią głodową milio-

nów ukraińskich chłopów sprze-
ciwiających się kołchozom przez
reżim stalinowski w latach
1932 –1933;

3. Rzeź ludności Nankinu przez ja-
pońskich okupantów 1937 –1938;

4. Holocaust ludności żydowskiej
w czasie II wojny światowej doko-
nany przez nazistów niemieckich
w latach 1941–1945;

5. Wymordowanie milionów muzuł-
manów i hindusów w czasie po-
działu Indii w 1947 –1948 r.

6. Miliony ofiar w czasie tzw. re-
wolucji kulturalnej w Chinach
w latach 1950 –1960;

7. Wymordowanie plemienia Tutsi
przez reżim Hutu w 1994 r.
w Rwandzie;

8. Wiele ofiar w skrytych warun-
kach ludobójczych pochłonęła
wojna na Bałkanach (Kosowo).

Wszystkie one były organizowane
przez oficjalnie sprawujących wła-
dzę w swoich krajach – a więc legal-
ne? Bierność opinii światowej jest
powszechnym faktem potwierdzają-
cym kryzys wrażliwości etycznej –
znieczulicę.

Zastanawia i to, że ludobójstwo
nie obejmowało jednego kontynen-
tu, bądź kultury, ale miało zasięg
globalny.

Władza organizująca ludobój-
stwo zaczynała od propagowania
wśród swoich portretu wroga. Wróg
zawsze znajdował się wewnątrz spo-
łeczności, wewnątrz wioski, miasta,
nawet rodziny. Wtedy wydawał się
groźny, bo był blisko, mógł zabić,
podpalić, ograbić. Trzeba go więc
wytropić i zlikwidować. Planowany
mord, ludobójstwo poprzedzone by-
ło zawsze przez władze wprowadze-
niem głodu, cierpień, zastraszania,
tak iż w rezultacie zadana śmierć
była niemal gestem łaski i wybawie-
nia.

Zauważyć należy, że nigdy nie
doszło do ludobójstwa w kraju,
w którym rządy były demokratycz-
ne.

XX wiek to stulecie dwóch totali-
taryzmów: faszyzmu i komunizmu,
to stulecie dwóch wielkich wojen
światowych, to stulecie obozów kon-
centracyjnych i łagrów zakładanych
dla niszczenia ludzi, to wiele maso-
wych i licznych ludobójstw dokona-
nych w majestacie prawa. Władza
państwowa dopuszczająca się zbrod-
ni ludobójstwa, korzystała z wielkiej
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bezkarności. Wyjątek to sąd norym-
berski, ale i on objął tylko nie-
wielką cząstkę zbrodniarzy. Osądził
Niemców, a nie napomknął nawet
o zbrodniach ludobójczych Rosjan.
Im wyższe stanowisko państwowe
piastował zbrodniarz, tym większa
była jego bezkarność. Wielki kat jest
z reguły nietykalny. Taki niestety
jest system światowej sprawiedli-
wości. Tylko Niemcy jako państwo
przyznały się do winy. W innych
wypadkach państwa odrzucają po-
sądzenie ludobójstwa bądź milczą
na ten temat. Rząd Turcji zaprze-
cza, że w tym kraju wymordowa-
no półtora miliona Ormian. Rząd
Rosji milczy na temat zgładzenia
dziesiątków milionów ukraińskich
rolników. Rząd Chin odrzuca posą-
dzenia o mordy w okresie rewolucji
kulturalnej.

Najbardziej dramatyczna i przy-
gnębiająca jest w tym bezradność in-
nych ludzi, zanik wrażliwości etycz-
nej narodów, moralne zobojętnienie
świata na dokonujące się w nim zło.
Z tym złem oswoiliśmy się. Ono się
wtopiło w naszą codzienność i wy-
stępuje dziś w postaci przebiegłej
organizacji. Mówimy o „zorganizo-
wanej przestępczości”, „zorganizo-
wanym podziemiu”. Nie ma dotąd
prawnych norm skutecznie mogą-
cych zapobiec nowemu ludobójstwu.
Pozostaje zatem troska o wysokie
morale osobiste, żywą świadomość
religijną, wolę czynienia dobra, słu-
chania głosu sumienia – „kochaj
bliźniego”.

ks. E. Szymański

NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2000

3 września: 22 Niedziela
zwykła

„Ten lud czci Mnie tylko wargami,
lecz serce jego daleko jest ode Mnie”
(Mk 7,6). Tak z wyrzutem mówił
Pan Jezus o faryzeuszach, którzy
w tysiące mnożyli nieistotne przepi-
sy prawa, a nie zachowywali Deka-
logu. W Ewangelii Pan Jezus przy-
pomina faryzeuszom, że nieczystym
może być człowiek, a nie przedmio-
ty, których on używa. „Nie to plami
człowieka, co do niego wchodzi, lecz
to, co wychodzi. . . z serca bowiem

człowieka wychodzą złe myśli, nie-
rząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołó-
stwa, przewrotność, wyuzdanie. . .”
(Mk 7, 18 – 20). O tym, kim napraw-
dę jest człowiek, decyduje jego serce
– dobre albo złe, szlachetne albo
przewrotne.

Faryzeuszy nie brak i dziś. Oto
umierającego gospodarza pyta ka-
płan, czy pojednał się ze wszystki-
mi? – Tak, ale wyłączam sąsiada,
który mnie podle oszukał. Tu nie
ma wyjątków. Przebaczasz wszyst-
kim z serca albo nie? – pyta kapłan.
Po namyśle gospodarz odpowiada –
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Dobrze. Na wypadek śmierci, z ser-
ca wszystkim przebaczam, ale gdyby
mi się polepszyło, wszystko zostanie
po staremu.

Czy nie należy określić mia-
nem faryzeuszy ludzi współcze-
snych, którzy są wierzący i przystę-
pują co niedzielę do Komunii św.,
a opowiadają się za zabijaniem nie-
narodzonych dzieci? Inni, będąc bez
przeszkód, nie zawierają sakramen-
talnego małżeństwa, a za katolików,
i to dobrych, się uważają. Jak wy-
tłumaczyć postawę tych, którzy po
wyjściu ze Mszy św. żyją tak, jakby
Boga nie było? „Ten lud czci Mnie
tylko wargami, lecz sercem swym,
daleko jest ode Mnie”.

10 września: 23 Niedziela
zwykła

„Zaraz otworzyły się jego uszy, wię-
zy języka się rozwiązały, i mógł
prawidłowo mówić” (Mk 7,35).

Jakie odniesienie dla nas ma-
ją słowa zacytowane z dzisiejszej
Ewangelii? Zilustruję to przykła-
dem. Do pewnej parafii przybył no-
wy ksiądz proboszcz. Na powitanie
przybyli niemal wszyscy parafianie.
Ksiądz wygłosił płomienne kazanie,
tak że wszyscy byli poruszeni i z en-
tuzjazmem wyrażali się o nowym
duszpasterzu. W następną niedzielę
wygłosił kazanie o tej samej treści
i tak powtórzył treść pierwszego
kazania przez trzy kolejne niedzie-
le. Entuzjazm minął, a zdziwieni
słuchacze wysłali delegację z zapy-
taniem, dlaczego ksiądz proboszcz
powtarza co niedzielę to samo ka-
zanie? Odpowiedział im – Dlaczego
ja mam zmieniać kazanie, skoro

wy słuchacie mnie, a i tak się nie
zmieniacie, ale żyjecie tak samo jak
przed tygodniami! Właśnie dzisiej-
sza Ewangelia wskazuje na uzdro-
wienie słuchu. Głuchym można być
fizycznie, jak uzdrowiony przez Pa-
na Jezusa człowiek, i duchowo –
czyli zamknąć uszy na głos Boży.
Ta duchowa głuchota jest groźniej-
sza od fizycznej. Takimi duchowo
głuchymi byli faryzeusze, którzy za-
mknęli swoje dusze na naukę Pana
Jezusa.

Czy my umiemy słuchać głosu
Pana Jezusa? Ile razy słuchamy pod-
czas Mszy św. Ewangelii i homilii –
i co z tego wynika? Czy zmieniamy
się na lepszych? Właściwie, w ko-
ściele kazanie głosi zarówno kapłan
jak i ty. Albowiem otwarcie duszy
na głos Boży jest równie istotne, jak
przekazywanie słowa Bożego przez
kaznodzieję.

Gdyby w codziennym życiu mąż
słuchał, co mówi żona, a żona tego
co mówi mąż, dzieci tego co mó-
wią im rodzice, gdyby domownicy
się wzajemnie słuchali – w takiej
rodzinie nie trzeba byłoby podnosić
głosu, a wszyscy by się rozumieli.
W tych rodzinach, gdzie brak wza-
jemnego posłuchu, wszyscy krzyczą
na siebie, a nikt nie słyszy.

17 września: 24 Niedziela
zwykła

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech weź-
mie krzyż swój i niech Mnie na-
śladuje” (Mk 8,34). Pewien pisarz
francuski (Huysmans 1848 –1907)
napisał po utracie wzroku: „O wiele
łatwiej jest opisać cierpienie, niż je
przyjąć, kiedy Bóg je zsyła”. Podjęcie
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krzyża, nie jest sprawą łatwą. Tym
niemniej powinniśmy zaufać Chry-
stusowi. Jeśli zgodzimy się przyjąć
krzyż, On poprowadzi nas do życia,
do zmartwychwstania. Wszystko co
cenne rodzi się w bólu. W bólu rodzi
się człowiek, krzyżem jest czuwa-
nie nocami przy chorym dziecku,
praca ojca dla utrzymania rodzi-
ny. Krzyżem jest cierpienie matki
z powodu pijaństwa męża czy sy-
na. Dla starszych rodziców krzyżem
jest umieszczenie ich przez dzieci
w domu starców. Krzyżem jest ka-
lectwo spowodowane przez pijanego
kierowcę. Do tego, aby nie buntować
się wówczas przeciw Chrystusowi,
potrzebna jest głęboka wiara. „Kto
chce iść za Mną. . . niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.

24 września: 25 Niedziela
zwykła

„Jeśli kto chce być pierwszym, niech
będzie ostatnim ze wszystkich i słu-
gą wszystkich”. (Mk 9,35).

O sobie myśleli Apostołowie, któ-
rzy – jak czytamy dzisiaj w Ewan-
gelii – posprzeczali się między sobą
o to, kto z nich jest największy.
Chrystus wykorzystał ten moment
i powiedział, że prawdziwa wiel-
kość leży w służbie innym. Jezus

nie tylko pouczył Apostołów. Jego
słowa niewątpliwie ich zawstydzi-
ły. Pan Jezus dał przykład służ-
by. Nie przechodził obojętnie wobec
chorych, potrzebujących, biednych.
Głoszenie Dobrej Nowiny o zbawie-
niu, uzdrawianie chorych, wypędza-
nie złych duchów, a w wieczerniku
umycie nóg Apostołom, były przeja-
wem służebnego posłannictwa Pana
Jezusa do ludzi. „Syn człowieczy
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz
aby służyć, i dać życie na okup za
wielu”. (Mk 10,43 nn.).

Zrewidujmy nasze myślenie.
Wiele mamy pragnień wielkości za
wszelką cenę. Za takie chorobli-
we dążenie do wielkości niektórych
(Napoleon, Stalin, Hitler) ludzkość
musiała już zapłacić. . .

Wielkość mierzy się służbą. „By-
łem głodny, a daliście mi jeść. Byłem
spragniony, a daliście mi pić” (Ka-
zanie na górze). Służyć ludziom nie
jest wcale łatwo, a jest to służba
samemu Chrystusowi. Dlatego pro-
simy: Chryste otwórz nasze oczy,
abyśmy dostrzegli Twoje oblicze
w twarzach ludzi biednych i potrze-
bujących.

ks. E. Szymański

ZAPRASZAM NA ODPUST

Kieruję duszpasterskie zapro-
szenie do włączenia się całej rodziny
parafialnej w obchody Tygodniowe-
go Odpustu ku czci Matki Bożej
Trąbkowskiej, który w Roku Wiel-

kiego Jubileuszu będzie trwał od 3
do 10 września. Odpowiadając na
gorący apel Ojca Świętego, by rok
jubileuszu 2000-lecia od narodzenia
Pana Jezusa był czasem nawróce-
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nia i pojednania, proszę by wszyscy
parafianie, wszyscy czciciele Matki
Bożej złożyli Jej duchowy prezent
w czasie tygodniowych uroczysto-
ści. Będzie nim spowiedź, Komunia
św. i zyskanie jubileuszowego od-
pustu. Okazja do spowiedzi dla
uczniów rozpoczynających no-
wy rok szkolny będzie w czwar-
tek 31 sierpnia i w piątek
1 września, a w sobotę 2 wrze-
śnia odbywać się będzie cało-
dzienna spowiedź dorosłych.

Proszę o udział nie tylko w cen-
tralnej uroczystości, ale także w ca-
łym tygodniu odpustowym w wie-
czorowych uroczystych Mszach św.
Zaprośmy krewnych i bliskich na
odpust w Trąbkach Wielkich. Bądź-
my wszyscy gospodarzami tego od-
pustu. Nie wypada, aby parafianie
w dniu odpustu wyjeżdżali z para-
fii, byłby to wyraz braku jedności
i łączności z całą rodziną parafial-
ną. W dniach 3 i 10 września niech
wszyscy wezmą udział w centralnej
uroczystej Sumie. Inne Msze św.
są dla chorych, osób w podeszłym
wieku oraz dla tych, którzy muszą
posługiwać przy domowym stole.

Uroczystości odpustowe, jak co
roku, łączymy z dziękczynieniem
za dar powszedniego chleba. Pra-
gniemy, by w tym dziękczynieniu
uczestniczyły również sąsiednie pa-
rafie, które też proszę o przybycie
z pielgrzymką do naszego Sanktu-
arium na odpust.

Co roku zwracam się do in-
nych rodzin, by zatroszczyły się
o wykonanie wieńców dożynkowych
i zebrały ofiary na Msze św. dzięk-
czynne za plony, utrzymanie semi-
narium duchownego, konserwację

naszego Sanktuarium. Staram się
o współpracę w tym dziele prosić te
rodziny, które są powszechnie znane
i cieszą się autorytetem w społecz-
nościach wiejskich. W tym roku
gorąco proszę o podjęcie tego trudu
następujących parafian:
1. w Trąbkach Wielkich – Teresa

Bachusz, Ewa Lorkowska, Wan-
da Bolczak, Eleonora Grosz, Ur-
szula Pirch, Elżbieta Keler, Gra-
żyna Wysiecka;

2. w Ełganowie – Ryszard Kotu-
la, Jan Sieniek, Andrzej Surma,
Tadeusz Jasiński;

3. w Kleszczewie – Roman Ogó-
rek, Zbigniew Ruciński, Henryk
Latocha, Eugeniusz Lipa;

4. w Czerniewie – Andrzej Dończyk,
Alojzy Ptach, Bogdan Kowalczyk,
Tomasz Ludwikowski.

5. w Czerńcu – Sławomir Stolpa,
Adam Kisicki, Andrzej Milewski,
Jarosław Krakowski.

O upieczenie chleba dożynkowego
proszę Urszulę Kielas z Czerniewa.

Po południu w dniu 10 wrze-
śnia, aby przedłużyć rodzinną ra-
dość świętowania, planujemy urzą-
dzenie festynu parafialnego. Festyn
rozpocznie się o godz. 15.00 na sta-
dionie w Trąbkach Wielkich. W pro-
gramie znajdzie się wiele atrakcji
zarówno dla dzieci jak i dorosłych,
m.in. mecz piłki nożnej, w którym
rolnicy zmierzą się radą parafial-
ną, mecz siatkówki – nauczyciele
contra uczniowie gimnazjum, wie-
le zabaw i konkursów sprawno-
ściowych, które urozmaicone będą
śpiewem i muzyką w wykonaniu
zespołów parafialnych. Przewiduje
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się możliwość spożycia darmowe-
go posiłku przez wszystkich, którzy
wprost z uroczystości kościelnych
przybędą na stadion. Zakończeniem
festynu będzie koncert muzyki kla-
sycznej w wykonaniu muzyków –

profesjonalistów, który rozpocznie
się o godz. 19.00 w kościele para-
fialnym w Trąbkach Wielkich.

Zapraszam!

ks. E. Szymański

PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH
od 3 do 10 września 2000

Niedziela 3 września –
Rozpoczęcie Odpustu

630 Godzinki o NMP

700 Msza św. z homilią

830 Msza św. z homilią

1100 Uroczysta suma z procesją
– celebruje Ks. Prałat ppłk
Franciszek Cybula – parafia
pw. św. Piotra i Pawła,
Gdańsk Wrzeszcz

1800 Msza św. i Apel Jasnogórski

Poniedziałek 4 września –
Dzień Małżeństw

1700 Różaniec w intencji
małżeństw

1800 Msza św., odnowienie
przysięgi małżeńskiej –
celebruje Ks. Kanonik
Władysław Matys – parafia
pw. Miłosierdzia Bożego,
Gdańsk Piecki Migowo;
po Mszy św. spotkanie
Przymierza Rodzin

2100 Apel Jasnogórski

Wtorek 5 września – Dzieci
szkolne, nauczyciele, dziękczy-
nienie za sakrament Chrztu,
I Komunię Św. i sakrament
bierzmowania

1700 Nabożeństwo Maryjne

1800 Msza św. z homilią –
koncelebrują Ks. Zygmunt
Słomski – parafia pw.
Podwyższenia Krzyża św.,
Gdańsk Chełm, Ks. Wikariusz
Jacek Tabor – parafia
MB Nieustającej Pomocy,
Pruszcz Gdański oraz Ks.
Wikariusz Janusz Mathea
– parafia pw. Podwyższenia
Krzyża św., Pruszcz Gdański

2100 Apel Jasnogórski

Środa 6 września – Dzień
Liturgicznej Służby Ołtarza z
Szafarzami Eucharystii

1700 Nabożeństwo Maryjne

1800 Msza św. z homilią –
celebruje Ks. Proboszcz
Tadeusz Chajewski – parafia
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M. B. Nieustającej Pomocy,
Gdańsk-Brętowo; ministranci
odnowią przyrzeczenia
ministranckie; uczestniczą
nadzwyczajni szafarze
Eucharystii z całego dekanatu

2100 Apel Jasnogórski

Czwartek 7 września – Dzień
Czcicieli NMP, Żywy Różaniec,
Rycerstwo Niepokalanej

1700 Różaniec Fatimski

1800 Msza św. dziękczynna za
koronację, poświęcenie
pojazdów – celebruje Ks.
Kanonik Julian Noga –
parafia
św. Kazimierza, Gdańsk Zaspa

2100 Apel Jasnogórski

Piątek 8 września – Dzień
Chorych

1630 Droga Krzyżowa przy
kaplicach

1800 Msza św. z homilią
i udzielenie Sakramentu
Chorych – celebruje Ks.
Dziekan Kanonik Stanisław
Łada – parafia Podwyższenia
Krzyża Św., Pruszcz Gdański;
homilię wygłosi Ks. Kapelan
Leon Dąbski, pallotyn
z Gdańska

2100 Apel Jasnogórski

Sobota 9 września – Dzień
Młodzieży

1500 Początek Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu

1700 Nabożeństwo Maryjne
i Nowenna do Matki Bożej

1800 Msza św. z homilią –
koncelebrują Ks. dr Wiesław
Stolc i Ks. mgr Krzysztof
Sroka; młodzież zawierzy
Matce Bożej Trąbkowskiej
nowy rok szkolny

2000 Pielgrzymka kapłanów
Archidiecezji Gdańskiej; Mszy
św. koncelebrowanej przewod-
niczy Ks. Arcybiskup Tadeusz
Gocłowski Metropolita
Gdański; zawierzenie Matce
Bożej pracy duszpasterskiej
kapłanów

2100 Apel Jasnogórski

Niedziela 10 września –
Uroczystość centralna,
dziękczynienie za tegoroczne
plony

700 Msza św. z homilią

830 Msza św. z homilią

1200 Msza św. koncelebrowana
przez kapłanów przybyłych
z pielgrzymkami z wszystkich
parafii dekanatu, Pruszcza
Gdańskiego, Pszczółek
i Godziszewa – przewodniczy
Ks. Arcybiskup Tadeusz
Gocłowski, Metropolita
Gdański;

Błogosławieństwo tego-
rocznych plonów, korony
żniwne z wszystkich
wiosek biorą udział
w procesji

1800 Msza św. i Apel Jasnogórski
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POLSKIE PIELGRZYMOWANIE

Szacuje się, że w Polsce jest oko-
ło 500 miejsc, do których wierni
udają się z pielgrzymką. Polacy na-
wiedzają nie tylko miejsca sławne,
jak Częstochowa, Licheń, Kalwaria
Zebrzydowska, ale i te mniej znane,
które nawet trudno znaleźć na mapie.
Wśród sanktuariów są „giganty”, ta-
kie jak Częstochowa, którą w 1999 r.
odwiedziło około 4 milionów Pola-
ków i są mniejsze w miasteczkach,
i wioskach. Niektóre miejscowości
dzięki pielgrzymkom rozrosły się do
sporych miasteczek z rozbudowaną
infrastrukturą dla pielgrzymów.

Powstanie sanktuariów

Przyczyny powstania sanktu-
ariów są różnorodne. Niektóre sank-
tuaria są związane z działalnością
świętych, jak np. Niepokalanów. Do
innych przyciągają wiernych relikwie
lub święte obrazy, albo rozbudowa-
ne, tak zwane kalwarie jerozolimskie.
Wiele z nich ma swój początek w ob-
jawieniu się Matki Bożej. Do takich
między innymi należy sanktuarium
w Gietrzwałdzie czy Licheniu. 85 pro-
cent polskich miejsc kultu poświęco-
nych jest Matce Bożej.

Wciąż powstają nowe sanktuaria.
Dzieje się tak w następstwie koro-
nacji na prawie papieskim obrazów
i figur związanych z kultem maryj-
nym lub świętych. Do najnowszych
i nieco nietypowych sanktuariów za-
liczyć należy grób ks. Jerzego Po-
piełuszki w Warszawie na Żoliborzu.
Większość wycieczek udających się
do Warszawy, kieruje się do kościoła

św. Stanisława na Żoliborzu na grób
ks. Popiełuszki. Również nietypowym
sanktuarium jest Lednica koło Gnie-
zna od 3 lat przyciągająca tysiące
młodych Polaków.

Niektóre sanktuaria, w których
gromadzą się katolicy, zostały skom-
promitowane, jak Oława koło Wrocła-
wia. Rzekome tamtejsze objawienia
zostały zakwestionowane przez wła-
dze kościelne, a orędownicy tych ob-
jawień obłożeni zostali karą interdyk-
tu, czyli wyłączenia ze społeczności
wierzących.

Pielgrzymują wszyscy. Starzy
i młodzi, intelektualiści i ludzie fi-
zycznej pracy, pielgrzymują rodziny,
rzemieślnicy, służba zdrowia i ludzie
morza, słuchacze Radia Maryja i par-
lamentarzyści, bankowcy i niepełno-
sprawni, maturzyści i klerycy, koleja-
rze i kombatanci, prawnicy i pszcze-
larze, sybiracy i żołnierze.

Różne też są formy pielgrzymowa-
nia: pieszo, autokarem, samochodem,
pociągiem, samolotem czy rowerem.
Najpopularniejsze są pielgrzymki pie-
sze i autokarowe. W ubiegłym roku
na Jasną Górę przybyło 359 pielgrzy-
mek pieszych.

Najdłuższe z nich to:
� z Ełku – 620 km, 17 dni drogi;
� z Ustki – 620 km, 19 dni drogi;
� ze Swarzewa – 600 km, 18 dni

drogi;
� z Lęborka – 570 km, 17 dni drogi.
Do odległych pielgrzymek zaliczają
się: gdańska, szczecińska (Świnouj-
ście), elbląska.

W 1999 r. najliczniejsze piesze
pielgrzymki na Jasną Górę były:
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� z Tarnowa – 12 tys. pielgrzymów,
� z Warszawy – łącznie 20 tys. piel-

grzymów,
� z Radomia – 10,3 tys. pielgrzymów.
Ruch pielgrzymkowy wyraźnie ożywił
się po wyborze ks. kardynała Karola
Wojtyły na papieża oraz w stanie
wojennym.

Pielgrzymka wymaga poświęcenia

Pielgrzymi dziennie pokonują
średnio 30 km drogi. Wstają ra-
no, uczestniczą we Mszy św. W czasie
marszu odmawiają różaniec, słuchają
konferencji religijnych, śpiewają pie-
śni. Wszyscy korzystają z Sakramen-
tu Pokuty. Wielu spowiada się z całego
życia. I to jest zdaje się najważniej-
sze przesłanie pielgrzymkowe. Księża
towarzyszący pielgrzymom, nie tyl-
ko służą słuchając spowiedzi św., ale
też prowadzą – niekiedy trudne –
rozmowy.

Blaski i cienie pielgrzymowania

Do blasków trzeba wpisać two-
rzenie się wspólnoty i uczucie życia
i służby w tej wspólnocie, a także po-
głębienie życia religijnego – pielgrzy-
mowanie, to „rekolekcje w drodze”,
otwieranie się na potrzeby innych
i dzielenie się z nimi czym się da. Piel-
grzymi nazywają siebie braćmi i sio-
strami. Podejmują konkretną inten-
cję pielgrzymowania. np. pielgrzymka
Ziemi Lubawskiej od początku istnie-
nia odbywa się pod hasłem „Niesiemy
pomoc Ojcu Świętemu”. Tworzy się
w grupach specjalna obrzędowość,
do której uczestnicy się przywiązują
i tylko w tej, a nie innej grupie
chcą się znaleźć. Wiele zależy od
przewodnika pielgrzymki oraz grupy

pielgrzymkowej. Niekiedy, po zmia-
nie przewodnika, kilkakrotnie maleje
liczba uczestników pielgrzymki.

Pielgrzymki aktywizują miejsco-
wych wiernych, którzy z cichym po-
święceniem służą na trasie noclegiem,
inni ustawiają stoły z ciastem, kom-
potem, owocami, inni podgrzewają
wodę do mycia. Pielgrzymi przepa-
dają za zupą pomidorową. Są i tacy,
którzy wychodzą na drogę i uronią
łzę wzruszenia. Wierni spontanicznie
goszczą pielgrzymów, prosząc w za-
mian o jedną choćby „zdrowaśkę”.

A jakie są cienie?
Prawie wszyscy pielgrzymi wzbo-

gacają się o bąble na stopach, na
piętach, o wysypki na skórze. Trudno
jest o „sekretne miejsce”, nawet w le-
sie. Na noclegu nie zawsze można
skorzystać z ciepłej wody. Niektórym
dalsze pielgrzymowanie uniemożli-
wiają ból ścięgien lub grypa, którą
łatwo nabyć przy zmiennej pogodzie.

Wśród pielgrzymów swoją dzia-
łalność natężają sekciarze. Zwracają
na siebie uwagę znajomością Pisma
Świętego, zapraszają na spotkanie
w mało znanej grupie, zapewniając,
że tam ludzie gorliwiej się modlą,
piękniej śpiewają, żyją przykładniej
Ewangelią. Czasem sekciarze impo-
nują silną osobowością i łatwo mo-
gą kogoś oszukać, tym bardziej, że
nie przyznają się do swojej sekciar-
skiej przynależności. Umieją prowa-
dzić dyskusje na tematy religijne
i dyskretnie przeciągać słuchacza na
swoją stronę. Niebezpieczeństwo dla
pielgrzymów stanowią także handla-
rze narkotyków, zdarzają się kradzie-
że, a także alkoholizm.

Aby uchronić młodych ludzi przed
tymi niebezpieczeństwami, ustala się,
że pielgrzymce zawsze przewodniczy
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kapłan, nad całością czuwają klerycy,
wiele pielgrzymek angażuje partole
policyjne „w cywilu”. Praca policyj-
nego patrolu potrzebna jest nieraz
w nocy, zwłaszcza wśród wieloty-
sięcznych pielgrzymek.

Ciekawe pielgrzymki w 1999 r.

1. Biegaczy z Bytowa (około 100 km
dziennie, sztafety zmieniano co
5 –10 km); od 6 –10 sierpnia;

2. Hipisowska (ogólnopolska pod
przewodnictwem ks. Andrzeja
Szpaka). Odbywa się od 1979 r.
Idą w niej hipisi, punki, rastafa-
rianie i metalowcy, każdego roku
inną trasą. W tym roku z Gniezna
przez Licheń do Częstochowy;

3. Niepełnosprawni z Warszawy od
5 –14 sierpnia; w tym i upośledzeni
umysłowo. Organizuje Katolickie
Biuro Niepełnosprawnych Archi-
diecezji Warszawskiej;

4. Rowerowa (Rzeszów – Częstocho-
wa) od 18 do 23 sierpnia (600
km). Fachową pomoc zaoferowali
trenerzy kolarstwa. W ubiegłym
roku przybyły na Jasną Górę 34
pielgrzymki rowerowe. W sierpniu
tego roku na jubileusz młodych do
Rzymu też wyruszyły pielgrzymki
na rowerach.

Najważniejsze miejsca pielgrzymko-
we w Polsce
1. Jasna Góra – w ubiegłym roku

przyjęła 4 miliony pielgrzymów.
Jest to drugie po Lourdes cen-
trum maryjne w świecie. Ośrod-
kiem kultu jest Obraz Matki Bożej
wg tradycji namalowany przez św.
Łukasza Ewangelistę.

2. Licheń – to „Częstochowa Półno-
cy”. Najbardziej dynamicznie roz-
wijające się sanktuarium Maryjne.

Licheń – to wioska, o której 30 lat
temu mało kto słyszał. W ubiegłym
roku Licheń odwiedziły około 2
miliony pielgrzymów. W Licheniu
budowany jest największy kościół
w Polsce, a siódmy co do wielkości
w Europie. Papież Jan Paweł II
poświęcił tę świątynię w ubiegłym
roku.

3. Kalwaria Zebrzydowska – piel-
grzymów przyciąga najstarsza na
ziemiach polskich kalwaria, tzw.
„dróżki” oraz Cudowny Obraz
Matki Bożej, na którym w 1641 r.
ukazały się krwawe łzy Matki Bo-
żej.

4. Niepokalanów – założony przez
św. Maksymiliana Kolbe. Święty
w 1927 r. sprowadził tu z Lourdes
figurę Matki Bożej Niepokalanej,
przy której wierni doznawali wie-
lu łask. Po męczeńskiej śmierci
ojca Kolbego Niepokalanów stał
się też miejscem kultu tego świę-
tego. Przybywa tu rocznie około
800 tys. pielgrzymów.

5. Góra Świętej Anny – przyciąga
tu pielgrzymów figura św. Anny
oraz kalwaria. Przybywa tu wielu
Niemców. Szacuje się rocznie oko-
ło 200 tys. pielgrzymów do tego
sanktuarium.

6. Piekary Śląskie – specyfiką są
tu pielgrzymki stanowe zwłaszcza
mężczyzn. W pielgrzymce męż-
czyzn uczestniczy około 200 tys.
osób.

7. Gietrzwałd – „polskie Lourdes”,
gdyż w 1877 r. objawiła się tu
Matka Boża dzieciom. Objawienia
te potwierdził Kościół. Obecnie
przybywa tu około 900 tys. piel-
grzymów rocznie.

8. Święta Lipka na Warmii – przycią-
ga pielgrzymów żywo rozwijający
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się kult Matki Bożej Świętolip-
skiej i słynne organy. Do sanktu-
arium przybywa rocznie około 1
miliona pielgrzymów.

9. Kodeń – książę Mikołaj Sapieha
doznawszy podczas pielgrzymki
w Rzymie łaski uzdrowienia przed
obrazem Matki Bożej, wykradł
ten obraz z Rzymu i wywiózł
bez zgody papieża do Kodnia.
Przyjął nałożoną karę kościelną
i odprawił pokutę mu nałożoną.
Obraz pozostał i przed nim wierni
zyskują wiele łask. Przybywa tu
rocznie około 80 tys. pielgrzymów.

10. Kalwaria Pacławska – pielgrzy-
mują do tego sanktuarium i gre-
kokatolicy. Sanktuarium nawie-
dza rocznie około 60 tys. wier-
nych.

11. Lednica – jest to najmłod-
sze i najoryginalniejsze sank-
tuarium. W tym roku w lipcu na
lednickie pola przybyło 80 tys.
młodzieży.

12. Grób ks. Jerzego Popiełuszki
w Warszawie na Żoliborzu – jak
wspomniałem, niemal każda wy-
cieczka do Warszawy kieruje się
też na grób księdza Jerzego. Sza-
cuje się, że nawiedza to miejsce
około 600 tys. rocznie.

13. Kałków – to jakby filia Lichenia.
Przed 30 laty nie było tu nawet
świątyni. Czczona tu jest kopia
obrazu Matki Bożej Licheńskiej.
Dziś jest Kałków podobno trzeci
w Polsce co do liczby pielgrzy-
mów. W jednej z kaplic golgoty
umieszczono samochód, którym
jeździł w ostatniej chwili życia
ks. Popiełuszko.

Słownik gwary pielgrzymkowej

Aniołku! – ulubiony zwrot księdza
Przewodnika, jako wstęp do to-
talnego „zbesztania” pielgrzyma,
który w końcu jest porządnym
człowiekiem, co na końcu „besz-
tania” stwierdza sam Przewod-
nik.

Asfaltówka – wysypka na nogach
podczas marszu po drogach asfal-
towych.

Bąbel – puchlina na stopach i pię-
tach. Na ogół mają ją wszyscy.

Bolej – ten, kogo coś boli.
Brat – każdy pielgrzym płci męskiej.
Centrum – centralny punkt medycz-

ny pielgrzymki.
Chlebus – samochód z chlebem i na-

pojami służący pielgrzymom na
postojach.

Cudzogrupstwo – samowolna zmia-
na grupy przez pielgrzyma
(grzech ciężki pielgrzyma).

Kino – ustronne miejsce.
Padalce – ci, którzy na trasie ze

zmęczenia nie mogą iść dalej.
Podciąganie ogona – zbieranie gru-

py razem.
Pomidorówka – najlepszy smakołyk

na trasie pielgrzymki.
Przewodasy – chłopy z antenką

i mapą.
Siostra – każdy pielgrzym płci żeń-

skiej.
Siostry kabelkowe – dziewczęta

zmęczone ciągnięte na kablach.
Spadochroniarz – ks. Biskup, od-

wiedzający pielgrzymkę na trasie.

ks. E. Szymański
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BAZYLIKA SANTA MARIA MAGGIORE

Ta jedna z czterech wielkich
bazylik rzymskich znajduje się na
wzgórzu Monte Cispio. Początkowo
kościół nazywano Basilica Liberia-
na, gdyż papież Liberiusz (352 – 366)
rozpoczął budowę tej świątyni. Pod
koniec starożytności nazywano tę
bazylikę również Santa Maria ad
Praesepe (łac. „od Żłóbka”). Wie-
rzono, że pod głównym ołtarzem
znajdują się relikwie żłóbka betle-
jemskiego. Dzisiejsi pielgrzymi mogą
oglądać w podziemnej niszy fragmen-
ty ocalałej relikwii. Wreszcie kościół
ten zaczęto nazywać Santa Maria
Maggiore (od wł. „Większa”), gdyż
jest to największy kościół Mariacki
w Rzymie.

Kościołów pod tym wezwaniem
jest w Wiecznym Mieście blisko 80.
Według legendy to sama Matka Bo-
ska wybrała miejsce, na którym miała
stanąć świątynia. Znakiem był śnieg
spadający na szczyt wzgórza Eskwi-
lin w nocy 5 sierpnia 356 roku.
Biorąc pod uwagę, że o tej porze
roku w Rzymie panują 40-stopniowe
upały, śnieg o tym czasie musiał być
wydarzeniem niezwykłym.

Pierwszy kościół wybudował
tu dopiero papież Sykstus III
(432 – 440), a miało to miejsce tuż
przed przyjęciem dogmatu o Niepo-
kalanym Poczęciu Najświętszej Ma-
ryi Panny podczas soboru w Efezie
w 431 roku. Późnobarokowa fasa-
da została zaprojektowana w XVIII
wieku przez architekta Ferdinanda
Fugę na zlecenie papieża Benedykta
XIV. Jeszcze w średniowieczu papież

Grzegorz XI wybudował najwyższą
w Rzymie dzwonnicę sięgającą 75
metrów. Z centralnej loggi papież
niegdyś przekazywał wiernym bło-
gosławieństwo Urbi et Orbi (Miastu
i Światu).

Mimo że wewnątrz bazyliki wpro-
wadzano nieustanne zmiany, zacho-
wała ona pierwotny wygląd. Bazyli-
ka została podzielona 40 kolumnami
jońskimi na 3 nawy o majestatycz-
nych proporcjach. Na uwagę zasłu-
guje tutaj strop kasetonowy złocony
z herbem Borgiów. Strop ten jest
dziełem Guliana da Sangallo, a fun-
datorem jest papież Aleksander VI
(1492 –1503). W kasetonach znajdu-
ją się złote róże o metrowej średni-
cy. Olbrzymia ilość złota, jaka była
potrzebna na ozdobienie stropu, zo-
stała dostarczona przez uczestników
pierwszej wyprawy Krzysztofa Ko-
lumba do Ameryki. Najcenniejszym
zabytkiem bazyliki są ściany nawy
głównej, które pokrywają 36 scen mo-
zaikowych z V wieku. Przedstawione
tutaj sceny ze Starego Testamentu są
przykładem sztuki rzymskiej późne-
go okresu cesarstwa. Z tego też czasu
pochodzą mozaiki ukazujące narodzi-
ny i dzieciństwo Chrystusa, sceny te
zdradzają wyraźnie wpływy sztuki bi-
zantyjskiej. Po jednej stronie Jezusa
przedstawiono Jerozolimę, a po dru-
giej Betlejem. Intencją anonimowego
autora mozaiki było przedstawienie
idei, że odtąd nowym Jeruzalem jest
Betlejem. Przedstawiona w pobliżu
Matka Boska bardziej przypomina
cesarzową wschodu niż Matkę Zba-
wiciela. Tak piękne mozaiki moż-
na podziwiać tylko w tej świątyni.
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Historycy sztuki twierdzą, że na-
stępne takie dzieła można spotkać
tylko w Rawennie. Zwiedzając bazy-
likę należy zwrócić uwagę na scenę
oznaczoną jako koronacja Matki Bo-
skiej. Matka Boska i Chrystus siedzą
na bogato ozdobionym tronie. Jezus
prawą ręką nakłada swej Matce ko-
ronę, w orszaku aniołów i świętych
możemy rozpoznać św. Franciszka
i św. Antoniego. Widzimy na tej mo-
zaice również papieża Mikołaja IV,
który zanim został wyniesiony na
tron Piotrowy, był generałem zakonu
franciszkanów. W scenie zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny można
zauważyć klęczących u stóp Matki
Boskiej twórców sceny, artystę i jego
pomocnika (jest to ich autoportret).
W świątyni znajdują się monumen-
talne nagrobki papieży Sykstusa V
i Piusa V. Są one dziełem Domenico
Fontany.

Bazylikę Santa Maria Maggiore
otaczają dwa place, które były przed
wiekami magazynem materiałów bu-
dowlanych. Po uprzątnięciu placu
papież Paweł V postawił przed bazy-
liką jedną z ośmiu ocalałych kolumn
pochodzących ze starożytnej bazyli-
ki Maksencjusza na Forum Roma-
num. Znany już nam Carlo Maderna
(twórca fasady w Bazylice Świętego
Piotra) ustawił starożytną kolumnę
na cokole i zwieńczył go posągiem
Najświętszej Maryi Panny.

Bazylika ta jest Matką wszyst-
kich kościołów Mariackich na świe-
cie. Powszechny kult Matki Boskiej
w Kościele Katolickim ma właśnie tu
swoje korzenie. Wierni przybywający
do wiecznego miasta w tej świąty-
ni poświęcają swe modlitwy Matce
Kościoła.

Mariusz Paradecki
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NASZ KOCHANY MIECIU

3 sierpnia 2000 r. cieszyliśmy się
wspólnie z kolejnych 71. urodzin dr.
Mieczysława Goczewskiego. My – pra-
cownicy ośrodków zdrowia od wielu
lat nazywaliśmy go Tatą, bo taki
właśnie był – jak tata.

Od 1957 roku, kiedy zaczął pra-
cę w Sobowidzu jeszcze jako felczer,
troszczył się o wszystkich – zarówno
pracowników jak i pacjentów. To-
warzyszył nam w chwilach zarówno
radosnych jak i smutnych, trudnych.
Niektórych swatał, u wielu był na
weselach i chrzcinach, wszędzie był
gościem honorowym.

Wspierał pomocą wszystkich po-
trzebujących. Jego dom w Sobowi-
dzu, potem w Trąbkach Wielkich,
a nawet w Pruszczu Gdańskim był
zawsze domem otwartym dla wszyst-
kich. W ośrodkach, gdzie pojawiał
się zawsze ze śpiewem na ustach,
wszystkim od razu robiło się raźniej.

Kilka pokoleń mieszkańców naszej
okolicy zawdzięcza Mietkowi – bo tak
go wszyscy nazywali, bardzo wiele.

Nie ma chyba domu, rodziny, w której
na przestrzeni tak wielu lat nie byłoby
Doktora. Zawsze miał czas pogadać,
pocieszyć, zainteresować się tym, co
kto ma w garnku, czego potrzebuje.
Kogo trzeba pochwalił, innych ostro
zganił.

Dla nas, koleżanek i kolegów
z pracy zawsze był osobą niepowta-
rzalną, oryginalną. Podziwialiśmy Go
za nieustanny optymizm, pogodę du-
cha, niespożyte siły witalne, mimo
wieloletnich kłopotów ze zdrowiem.
Zawsze uśmiechnięty, wesoły, mimo
wieku emerytalnego żywo zaintereso-
wany losami ośrodka zdrowia. Często
wspominał czasy pierwszych kroków
w zawodzie, które były trudne, ale
dostarczyły wielu niezapomnianych
wrażeń.

Jego nagłe odejście napełniło nas
wielkim smutkiem. Miejsca po Nim
nikt nie będzie w stanie zapełnić.

Koleżanki i koledzy
SPOZ Trąbki Wielkie
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POCZTA DYLIŻANSOWA

Rok 2000 od narodzenia Pana Je-
zusa jest inspiracją dla wielu filateli-
stów do organizowania różnych im-
prez filatelistycznych, np. kasowni-
ki okolicznościowe, wystawy religij-
ne, poczty okolicznościowe, a przede
wszystkim wydawane przez Pocztę
Polską znaczki pocztowe. W Roku
Jubileuszowym w Diecezji Gdań-
skiej Ks. Arcybiskup Tadeusz Go-
cłowski, w celu uzyskania odpu-
stów jubileuszowych dla wiernych,
wyznaczył spośród wielu świątyń
osiem, które stały się Kościołami
Stacyjnymi Diecezji Gdańskiej. Na-
leżą do nich:
Swarzewo,
Wejherowo – Kościół Św. Anny,
Gdynia – Kościół NM Panny,
Gdańsk Oliwa – Katedra,
Gdańsk Matemblewo,
Gdańsk – Bazylika Mariacka,
Gdańsk Święty Wojciech,
Trąbki Wielkie.

Decyzja Metropolity Gdańskiego
posłużyła za inspirację dla człon-
ków Klubu Św. Gabriela przy PZF
w Gdańsku (zbieraczy znaczków
pocztowych o tematyce religijnej)
do zorganizowania, dotychczas je-
dynej w Polsce, „Poczty Dyliżan-
sowej” szlakiem Kościołów Stacyj-
nych w Roku Jubileuszowym 2000.
„Pocztę Dyliżansową” rozpocznie
Ks. Arcybiskup w dniu 3 września
w Swarzewie Mszą św. odpusto-
wą, a zakończona zostanie w dniu
10 września w Sanktuarium Ma-
ryjnym w Trąbkach Wielkich. Dy-
liżans pocztowy odwiedzi poszcze-
gólne urzędy pocztowe i kościoły

stacyjne, gdzie będzie można nabyć
i ostemplować przesyłki pocztowe
okolicznościowym datownikiem.

Klub Św. Gabriela wraz z Pocz-
tą na tę okoliczność przygotowuje
osiem formularzy pocztowych (kart-
ki beznominałowe z poszczególnych
świątyń), które będzie można nabyć
w urzędach pocztowych w wyżej wy-
mienionych parafiach, jak również
w urzędzie pocztowym w sklepie
filatelistycznym w Gdyni przy ul.
10 Lutego 10.

Z tej okazji Klub Św. Gabriela
postarał się o wydanie ozdobnych
nalepek z wizerunkiem Madonny
charakterystycznym dla danej świą-
tyni, np. kartka z Bazyliką Mariac-
ką, a na nalepce Piękna Madonna
z Gdańska. Arkusiki z ośmioma na-
lepkami będą rozprowadzane przez
Klub Św. Gabriela w Domu Filateli-
sty w Gdańsku przy ul. Straganiar-
skiej 28/30.

Przedkładając powyższą inicja-
tywę wyrażamy przekonanie, że
spotka się ona z życzliwym przyję-
ciem parafian, mieszkańców Gdań-
ska, Gdyni i filatelistów. Zapewne
zostanie włączona w cykl uroczysto-
ści związanych z obchodami Wiel-
kiego Jubileuszu Roku 2000 ogło-
szonego przez Papieża Jana Pawła
II bullą „Incarnationis Mysterium”.

Komitet Organizacyjny
„Poczty Dyliżansowej”
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KOMUNIKAT RADY DUSZPASTERSKIEJ

15 sierpnia odbyło się kolejne,
trzecie w tym roku posiedzenie
Rady Duszpasterskiej, którego te-
matem, poza sprawami bieżącymi,
było przygotowanie parafii do te-
gorocznego odpustu tygodniowego.
Spotkanie rozpoczął ksiądz pro-
boszcz modlitwą o Boże błogosła-
wieństwo dla tych spraw i przed-
sięwzięć.

Na początku ksiądz przy-
pomniał tematy omawiane na
poprzednim spotkaniu Rady
(18.06.2000), podkreślając, co zo-
stało zrealizowane oraz co zrobiono
ponadto. W ostatnim okresie zo-
stała odmalowana wieża kościelna
wraz z zabezpieczeniem jej na-
rożników, ale jak zauważył ksiądz
proboszcz, konieczne jest obłoże-
nie wieży nowymi deskami, gdyż
obecne są już spróchniałe. Zre-
konstruowane zostały, a częściowo
wykonane od nowa, ławki przy
kaplicach różańcowych; pozostałe
zostaną wykonane przed wrześnio-
wym odpustem. Odnowiona i czę-
ściowo przebudowana została ka-
plica polowa, odnowione są kaplice
różańcowe, wykonano nowe zada-
szenie przy głównym wejściu do
kościoła. Zostały zrobione tablice
informujące o Sanktuarium Maryj-
nym w Trąbkach Wielkich, które
będą ustawione na skrzyżowaniach
w Godziszewie, Gołębiewie Wiel-
kim, Kleszczewie, Rusocinie i jed-
na przed kościołem. Nie rozpoczęły

się jeszcze prace przy przebudo-
wie sanitariatów znajdujących się
na zewnątrz Domu Pielgrzyma.
Prawdopodobnie prace te rozpocz-
niemy po zakończeniu uroczystości
odpustowych.

O tych sprawach należy jak naj-
więcej mówić wiernym, aby wie-
dzieli, że w parafii wciąż się coś
robi. Chociaż w tym Sanktuarium
powinniśmy głównie uzdrawiać się
duchowo, to trzeba pamiętać, że
jego zewnętrzne piękno jest także
naszym darem ofiarowanym Panu
Bogu. Również przybywający tu
pielgrzymi tak nas oceniają, jak
nas widzą – stwierdził ks. E. Szy-
mański.

Następnie ksiądz dziekan omó-
wił przygotowania parafii do od-
pustu, prosił też radnych o pod-
powiedzi i uwagi. Ustalono, że
wzorem ubiegłych lat, ksiądz za-
proponuje, kto w poszczególnych
wioskach wykona korony żniwne
i kto zbierze ofiary na utrzyma-
nie seminarium duchownego. Rad-
ni sugerowali, aby jak najszersze
grupy wiernych włączać do tych
prac, aby nie obarczać wciąż tych
samych osób oraz podkreślić, że od-
pust parafialny jest świętem całej
wspólnoty. Jeśli będziemy wszyscy
choć w niewielkim stopniu angażo-
wać się w sprawy parafii, wówczas
będą zauważalnie większe efekty,
mniej też będzie czczej krytyki.
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Radni wspólnie z księdzem
proboszczem zaplanowali w dniu
kończącym tydzień odpustowy,
tj. w niedzielę 10 września, po
głównych uroczystościach kościel-
nych przeniesienie świętowania ro-
dzinnego na stadion w formie festy-
nu parafialnego (więcej szczegółów
dotyczących tego przedsięwzięcia
znajduje się w tym numerze „Ka-
ny” w artykule księdza probosz-
cza).

Na zakończenie radni uzna-
li za celowe ponowne zwrócenie

się księdza proboszcza do władz
gminy o przekazanie Kościołowi
gruntów przylegających do obiek-
tów sakralnych, które przed wojną
były własnością parafii. Tereny te
są niezbędne do rozwoju Sank-
tuarium, co pośrednio przyniesie
korzyść całej gminie.

Modlitwą w duchu nadziei na
to, iż obrady rychło przyniosą owo-
ce, radni zakończyli posiedzenie.

Józef Sroka

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
postój w Trąbkach Wielkich 28 lipca 2000 r.

Stadion w Trąbkach Wielkich daje pielgrzymom świetną okazję do odpoczynku
„na zielonej trawce”.
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Wielkim sprawdzianem miłości bliżniego i solidarności dla całej grupy pielgrzymiej
jest udział osób niepełnosprawnych.

Obok młodzieży dzielnie maszerują do Matki Bożej osoby „dorosłe”.
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W tym roku honoru naszej parafii w pielgrzymce bronili: Łukasz Lorkowski,
Marcin Bachusz i Robert Mućka.

Jedna z dzielnych ekip niestrudzenie rozdzielających wśród pielgrzymów smakowitą
zupę „proboszczówkę”.
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, dziś zapraszamy do rozwiązania drugiej wakacyjnej
krzyżowki. Litery oznaczone liczbami w prawym dolnym rogu utworzą
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Rozwiązania z kuponem
konkursowym składajcie do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 24
września).

Poziomo:
1A Do Częstochowy
3A Obok duszy
3G Pisak
5E Holowniczy
5I Miauczy

6A Skleja kartki
7I Wąż dusiciel

8D Jedno ze zbóż
10E Odcień niebieskiego

Pionowo:
A1 Na tłusty czwartek
B6 Przynosi listonosz
C1 Mała Elżbieta
D6 Zwierzę z kolcami
E1 W strąkach
F7 Pięknie nakryty
G1 Dom króla
I1 Instrumentalista
J5 Gruszka

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA45



INTENCJE MSZY ŚW. Wrzesień 2000

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian
– z róży św. Franciszka z Asyżu
– p. Kielas

2. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Jacka – p. Lubeckiej

3. Za śp. Łucję, Jana i Reginę
Kaszubów, godz. 700

Za parafian, godz. 1100

4. O uwolnienie z alkoholizmu
Marii i Zygmunta
Za śp. Augustynę i Józefa
Zdrojewskich
Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Sławomira Drewa

5. O uwolnienie z alkoholizmu
Ryszarda
Za śp. Jana i Wandę Kielasów
oraz za zmarłych z tej rodziny
Za śp. Jerzego Butowskiego

6. O opiekę i błogosławieństwo dla
Anny i jej rodziny od rycerzy
i czcicieli św. Michała Archanioła

7. Dziękczynna i o opiekę
Matki Bożej nad rodziną
Chrzanowskich
Za śp. Piotra i o opiekę Matki
Bożej nad rodziną Buczackich
O łaskę wiary i pojednania
z Bogiem dla syna Jacka

8. O błogosławieństwo dla Krystyny
Tkaczyk w 69. rocznicę urodzin
O błogosławieństwo dla mamy
p. Justyny Kalety

9. Za śp. Alfonsa Zulewskiego
10. Za śp. Genowefę i Wiktora

Etowskich, godz. 830

Za całą wspólnotę parafialną,
godz. 1200

Za śp. Mariannę Gralla oraz
o zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla Danuty, godz. 1800

11. Za zmarłych z rodziny Nowaków
i Bobrowskich

12. Za śp. Waltrautę i Benedykta
Zajączkowskich

13. Za śp. Piotra Wilka, Jerzego
Zielke i Grażynę Rosenstein

14. Za śp. Stefanię Grulkowską
15. Za śp. Antoniego i Paulinę

Chillów
16. Za śp. Zygmunta Zielke
17. Dziękczynna w 80-lecie urodzin

Heleny Rucińskiej, godz. 700

Dziękczynna w 80-lecie urodzin
Anny Ptach, godz. 830

Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Henryka Błaszczyków,
godz. 1100

Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz za
śp. Wacława i Kazimierza
Brzózków, godz. 1800

18. Za śp. Stefana Świetlika –
2. rocznica śmierci

19. Dziękczynna w 2. rocznicę
sakramentu małżeństwa Lucyny
i Piotra Piotrowskich

20. Za śp. Antoninę Czerwińską
oraz za śp. Stanisławę i Józefa
Dopierałów

21. Za śp. Zygmunta Jaszczyka
22. Za śp. Jana Karczewskiego oraz

za śp. Jerzego i Wiktora Kinder
23. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
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24. Dziękczynna za plony z wioski
Czerniewo, godz. 700

Dziękczynna za plony z wioski
Ełganowo, godz. 830

Za śp. Zygmunta Azarowicza –
2. rocznica śmierci, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

25. Za śp. Waltrautę i Benedykta
Zajączkowskich

26. Za śp. Pelagię Bławat

27. Za zmarłych z rodziny Ziemanów
i Piszczuków

28. Za śp. Genowefę Dejlitko –
rocznica urodzin

29. Za śp. Piotra Cieszyńskiego
30. Dziękczynna w 71. rocznicę

urodzin Jadwigi Zarembskiej
z prośbą o dalszą opiekę Matki
Bożej

ROCZNICE

5 września: Pierwsza rocznica chrztu Julii Aleksandry Raźniewskiej oraz
Dominiki Marty Banaczyk

Rocznice sakramentu małżeństwa:

4 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Sławonira Drewa
11 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Mariusza Karpowiczów
14 września: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Ireny i Ryszarda Kotulów
16 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Sławomira Sebzda
25 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Piotra Młyńskich

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


